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ESTAT ACTUAL DEL TRACTAMENT DE LA COXAL-
GIA (EXCEPCIO FETA EN LA INFANCIA)

pel

Dr. Josep M.' Vilardell

Les localitzacions tuberculoses en 1'articulaci6 coxo - femoral pro-

dueixen sovint greus trastorns que modifiquen la seva arquitec-

tiira i repercuteixen d'una manera definitiva en 1'estatica i dina-

mica de 1'esquelet locomotor.

Per aixo es precis coneixer amb les maximes probabilitats ouin

sera el seu esdevenidor des dels primers periodes, per tal de donar

indicacions adequades, que contrbuiran a escurcar el temps de

tractament.

Tota modificacio de 1'arquitcctura articular consecutive a una

coxalgia, que hagi curat amb certa mobilitat, constitueix un obs-

tacle per obtenir una curacio clinica, considerant com a tal la des-

aparicio definitiva de tota molestia o recidiva.

Les coxalgies incipients responen be, per regla general, als

tractaments conservadors o ortopedics classics, immobilitzacio mes

o menys rigurosa, repo,; al Ilit, durant alguns mesos, helioterapia,

etcetera . Hi ha. pero , alguns d ' aquests malalts , la radiografia dels

quals demostra una reduccio o desaparic _o de 1'espai articular i,

ben aviat, del perfil del cap femoral, sense de moment interessar

Festructura travecular epifisaria.



Vuitc Congrc.c de Ictges i Biolegs de Llengu_: Catalana 179

Aquests nialalts evolucionen a vegades, produint una anquilosi

incompleta, de tipus doloros que, malgrat les apariencies de cura-

cio, sofreixen tota la vida de molesties incorreg:hles. Altres vega-

des, la perdua del perfil radiografic del cap inicia la destru'cio

rapida del mateix, el qual, remuntant cap a la cella cotiloidea su-

perior, produeix un greu escurcament o, pitjor encara, una luxacio

patologica. En aquests malalts, esta indicada l'artrodesi extra-arti-

cular, puix en el primer cas accelerara l'obtencio de l'anquilosi de-
sitjada i, en l'altre, a mes de 1'anquilosi, privara d'escurcament o la

luxacio patologica.

Les mes nombroses indicac`ons recauen en les coxalgies de re-
peticio de l'adult i en les seves segiieles.

L'artrodesi o anquilosi operatoria de 1'anca fou suggerida per

Albee en igo8; despres, gran nombre (le cirurgi ;ns han donat el

seu nom a intervencions d'aquest ordre ; en totes elles es practica
una fixacio articular per mitja d'un empelt ped'culat o lliure que en

proliferar, provoca una anquilosi extra o intraarticular.

En l'ultim Congres Internacional de Cirurgia Ortopedica, Er-
lacher (Graaz) i Enderson (Rochester) defensaren que el millor
tractament es 1'extirpaci6 de la lesio, completant 1'operac:6 per l'ar-
trodesi. Nosaltres portern practicades 37 artrodesis extraarticuiars,
les quals ens han proporcionat resultats ben afalagadors.


